
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CHOA 
ALFA

 
EXAME DE PROVA DE CONHECIMENTOS 

(PROVA TIPO “ALFA”) 
 

 

 
1.   Você recebeu do fiscal de sala: 

Informações Gerais

1.1   Uma   folha  de   respostas   destinada às respostas das questões objetivas; 
1.2   Este    Caderno    de    Prova    contendo    50    (cinquenta)    questões   objetivas,    cada    qual    com    quatro 

alternativas de respostas (a, b, c, d). 

2.   Verifique   se   seu   caderno   está   completo,   sem   repetição   de  questões   ou   falhas.   Caso   contrário,   notifique 
imediatamente o   fiscal   de sala  para  que  sejam   tomadas   as  devidas providências; 

3.   As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado; 
4.   Ao receber a folha de respostas do Exame de Prova de Conhecimentos  você deve: 

4.1   Conferir  seus  dados  pessoais: Nº de I ns c ri ç ã o , Ma t rí c ul a , G r a du aç ã o, N om e C om pl e t o e Sala; 
4.2   Ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas; 
4.3   Preencher na folha de respostas do Exame de Prova de Conhecimentos  o campo relativo à confirmação do tipo 

de prova (Alfa, ou Bravo ou Charlie) conforme o caderno que você recebeu; 
4.4   Escrever seu nome, p o r  e x t e n s o ,  c o m  c a l i g r a f i a  u s u a l ,  s o m e n t e  no espaço reservado para tal, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
5.   Durante a aplicação do Exame de Prova de Conhecimentos não será permitido: 

5.1   Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

5.2   Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal; 
5.3   Portar aparelhos eletrônicos tais como: bipe, telefone celular, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, controle de alarme de carro, relógio de quaisquer modelos, ou quaisquer aparelhos que permitam 
transmissão e/ou emissão de dados, bem como lenços, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
inclusive a cobertura do uniforme e, ainda, lápis, lapiseira  (grafite),  corretor  líquido e/ou borracha. Tais infrações 
acarretarão a eliminação sumária do candidato. 

6.   O  preenchimento  das  respostas,  na  folha  de  respostas  do  Exame  de  Prova  de  Conhecimentos,  de  inteira 
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não 
será permitida a troca da folha  de respostas  por  erro do candidato; 

7.   No dia de realização do Exame de Prova de Conhecimentos não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação desta e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação 
e de classificação. 

8.   O   tempo   disponível   para a   realização do   Exame de Prova de Conhecimentos  é   de quatro horas já incluído o 
tempo para a marcação da folha de respostas; 

9.   O fiscal de sala avisará, a viva-voz, aos candidatos, de hora em hora o tempo que falta para o encerramento do Exame de 
Prova de Conhecimentos, devendo na hora final avisar a cada vinte minutos, e ainda avisar quando restarem 05 (cinco) 
minutos para o término do prazo. 

10. Reserve  tempo  suficiente  para o preenchimento de suas respostas.    Para  fins    de avaliação,    serão   levadas    em 
consideração apenas  as  marcações  realizadas  na  folha  de respostas do Exame de Prova de Conhecimentos, não 
sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o própr io caderno 
de prova; 

11. Somente após decorrida uma hora do início do Exame de Prova de Conhecimentos você poderá retirar‐se da sala de
 

prova; 
12. O candidato presente no local de prova, que por imperioso motivo de saúde ou mal súbito necessite ser atendido fora dos 

limites geográficos do local de prova, ou período que extrapole o tempo destinado à prova,  será eliminado do certame. 
13. O Caderno de Prova é seu, você deverá levá-lo consigo ao retirar-se da sala; 
14. Findo o teto do período de realização do Exame de Prova de Conhecimentos, o candidato ainda presente em sala 

deverá levantar-se e permanecer ao lado de sua cadeira, em posição de descansar, aguardando  que o fiscal de sala 
recolha a sua folha de respostas, ficando o candidato proibido de manuseá-la, sob pena de eliminação do certame. 

15.    Os três últimos candidatos a terminar as provas deverão permanecer juntos no recinto, sendo somente liberados após 
os três terem entregado o material utilizado, terem seus nomes registrados na Ata e estabelecidas suas respectivas 
assinaturas no lacre do envelope que contém as folhas de respostas; 

16. Havendo necessidade do uso de sanitário, levante a mão, solicite ao fiscal, o  qual providenciará para que um fiscal de 
corredor e um fiscal de sanitário possa lhe acompanhar; 

17.    Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário que fôra reservado aos candidatos; 
18. O descumprimento de quaisquer das instruções citadas no Edital nº 004/2016 (Curso de Habilitação de Oficiais de 

Administração – (CHOA) Local/Data/Horário – Exame de Prova de Conhecimentos), além das instruções contidas neste 
Caderno de Prova e Folha de Respostas, implicará na eliminação do candidato, podendo constituir tentativa de fraude; 

19. Se, a qualquer tempo mesmo após o término da prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do certame, além de ser responsabilizado penal e administrativamente; 

20.    Os     gabaritos preliminares do    Exame de Prova de Conhecimentos    serão divulgados,   em Edital específico,    no 
endereço   eletrônico:  http://intranet.pm.to.gov.br,  na “intranet nova”;

http://intranet.pm.to.gov.br/
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Questão 01 

 
A Lei  nº 2.575,  de 20 de abril de 2012, dispõe sobre as promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins. 
No que diz respeito à promoção é CORRETO afirmar que: 
a) É ato administrativo cuja finalidade principal é o reconhecimento do mérito e da capacitação do Policial Militar 

para o exercício de  Posto ou Graduação alternadamente superior, mediante preenchimento das  vagas 
condizentes, de forma seletiva, gradual e sucessiva, nos Quadros de Organização e Distribuição de Efetivos - 
QOD da Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO, com base no efetivo determinado em lei. 

b) É  ato administrativo cujo objetivo principal é o reconhecimento da capacidade e da competência do Policial 
Militar para o exercício de Posto ou Graduação imediatamente superior, mediante alocação das vagas 
existentes, de forma seletiva, pontual e sucessiva, nos Quadros de Organização e Distribuição de Efetivos - 
QOD da Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO, com base no quantitativo fixado em lei. 

c)  É  ato administrativo cuja finalidade principal é o reconhecimento do mérito e da habilitação do Policial Militar 
para  o  exercício  de  Posto  ou  Graduação imediatamente superior,  mediante  preenchimento das  vagas 
existentes, de forma seletiva, gradual e sucessiva, nos Quadros de Organização e Distribuição de Efetivos - 
QOD da Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO, com base no efetivo fixado em lei. 

d) É  ato administrativo cuja finalidade principal é o reconhecimento do mérito e da habilitação do Policial Militar 
para o exercício de Posto ou Graduação ligeiramente superior, mediante suprimento  das vagas existentes, 
de forma seletiva, gradual e sucessiva, nos Quadros de Organização e Distribuição de Efetivos - QOD da 
Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO, com base nas vagas fixadas em lei. 

 

 
 

Questão 02 

 
Pela Lei nº 2.575, de 20 de abril de 2012, quanto às promoções na Polícia Militar é CORRETO afirmar que: 
a) Não pode haver promoções onde há excedentes; 
b) A promoção do Tenente-coronel a Coronel somente pode ser feita pelo critério de escolha; 
c)  Pode ocorrer somente em 25 de agosto anualmente; 
d) Não preenche vaga o Policial Militar que, promovido, permaneça agregado. 

 

 
Questão 03 

 
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da 
ativa, da reserva remunerada, reformados e de outras organizações militares. Pela Lei 2578 de 20 de abril de 
2012, as punições disciplinares a que estão sujeitos os militares são as seguintes, em ordem de gravidade 
crescente: 
a) Demissão, Prisão, Detenção, Advertência, Repreensão, e Reforma Disciplinar; 
b) Demissão, Reforma Disciplinar, Prisão, Detenção, Repreensão e Advertência; 
c)  Advertência, Repreensão, Detenção, Prisão, Reforma Disciplinar e Demissão; 
d) Advertência, Repreensão, Prisão, Detenção, Reforma Disciplinar e Demissão. 

 

 
Questão 04 

 
O Anexo  Único ao Decreto  nº 4.994, de14 fevereiro de 2014 trata do Regulamento Disciplinar dos Militares 
Estaduais do Tocantins – RDMETO. Quanto ao RDMETO, é CORRETO afirmar que: 
a) O sindicado, depois de notificado da abertura de prazo para apresentação de defesa preliminar, não é 

obrigado a apresentá-la, não implicando em revelia e nem em cerceamento de defesa. 
b) A competência para a instauração de processos administrativos e aplicação das punições ou medidas 

disciplinares contidas neste Regulamento é conferida ao posto ostentado pelo superior hierárquico e não à 
função exercida; 

c)  O sindicado é citado por meio de mandado expedido pela autoridade instauradora, acompanhado da cópia da 
portaria instauradora. 

d) Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do sindicado, o sindicante solicita ao Corregedor-Geral da 
Corporação para que o sindicado seja submetido a exame pela Junta Militar Central de Saúde – JMCS, 
encaminhando os quesitos que julgue necessário serem respondidos.
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Questão 05 

 
No que diz respeito à gravidade das transgressões, segundo a Lei 2578 de 20 de abril de   2012, marque a 
alternativa que configure transgressão de natureza leve. 
a) Exercer sua função de forma fraudulenta, por ato comissivo ou omissivo. 
b) Deixar de prestar a informação que lhe couber em procedimentos administrativos. 
c)  Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no âmbito da Corporação. 
d) Retirar-se da presença de superior hierárquico sem sua permissão, deixar de saudá-lo militarmente, bem 

como deixar o superior de corresponder às homenagens e sinais de respeito a ele dirigidas. 
 
 

Questão 06 

 
Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação aos preceitos ou deveres da 
ética inerentes à atividade militar, incorrendo o autor nas sanções previstas em Lei.  Pela Lei 2578 de 20 de abril 
de 2012 as transgressões abaixo são de natureza grave, EXCETO: 
a) Utilizar de qualquer meio de comunicação para transmitir mensagem ou imagem ofensiva à moral ou à 

dignidade de qualquer pessoa ou de integrante de qualquer instituição; 
b) Ameaçar, induzir ou instigar alguém a que não declare a verdade em procedimento administrativo, civil ou 

penal; 
c)  Utilizar-se de profissionais ou recursos logísticos da Administração ou sob sua responsabilidade a fim de 

atender a interesses pessoais ou de terceiros; 
d) Deixar de prestar auxílio, quando necessário ou  solicitado, em  desastre e  acidentes ou em  prisão de 

delinquente, tendo condições de fazê-lo ainda que de folga; 
 

 
Questão 07 

 
O Policial Militar está sujeito aos riscos inerentes à profissão, aí incluídos o risco ao seu bem jurídico mais 
precioso, ou seja, a sua vida.   Pela Lei  nº 2.575, de 20 de abril de 2012 a promoção post-mortem pode ocorrer 
nos seguintes casos, EXCETO: 

a) Em acidente a serviço, ou em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele não tenha sua 
causa eficiente; 

b) Ao falecer, já cumpria as condições de acesso e integrava a faixa dos Policiais Militares que poderiam 
concorrer à promoção, consideradas as vagas existentes na data do falecimento. 

c)  Em consequência de ferimento, doença, moléstia ou enfermidade contraída em ação de manutenção da 
ordem pública, ou que nesta tenha sua causa eficiente; 

d) Em ação de manutenção da ordem pública; 
 

 
Questão 08 

 
Pela Lei 2578 de 20 de abril de   2012, no que diz respeito aos militares da   PMTO, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, e em decorrência das leis vigentes, 

constituem  categoria de  servidor público estadual,  denominado militar,  na  conformidade do  art.  42  da 
Constituição Federal. 

b) Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, e em decorrência das leis vigentes, 
constituem categoria de  Servidor público estadual, denominado militar,  na  conformidade do  art.  44  da 
Constituição Federal. 

c)  Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, e em decorrência das leis vigentes, 
constituem categoria de agente público estadual, denominado militar, na conformidade do art. 42 da 
Constituição Federal. 

d) Os militares, em razão da destinação constitucional da Corporação, e em decorrência das leis vigentes, 
constituem categoria de  agente público estadual, denominado militar,  na  conformidade do  art.  142  da 
Constituição Federal. 
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Questão 09 

 
A Lei nº 2.578, de 20 de abril de  2012, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do 
Estado do Tocantins. Quanto ao Estatuto é CORRETO afirmar que: 

a) Uma Praça que no período de  um ano de efetivo serviço, tenha sido punida com uma prisão, duas detenções 
e uma repreensão estará no Mau Comportamento; 

b) O Corregedor-Geral é competente para instaurar ou determinar a instauração de sindicância, e aplicar as 
sanções disciplinares a todos os integrantes da PMTO; 

c)  O regulamento disciplinar é baixado através de ato do Chefe do Poder Legislativo; 
d) A licença para tratar de interesse particular é concedida ao militar não estável, pelo prazo de até dois anos, 

mediante requerimento, atendido o mérito administrativo. 
 

 
 

Questão 10 

 
Quanto ao Anexo   Único ao Decreto   nº 4.994, de 14 fevereiro de 2014, assinale o enunciado que está 
INCORRETO: 

a) Concluída a defesa final, cabe ao sindicante elaborar relatório circunstanciado de tudo o que foi apurado nos 

autos, asseverando se constatou ou não cometimento de transgressões disciplinares e/ou indícios de crimes 
comum ou militar, e, quando necessária, a sugestão de submissão do militar ao Conselho de Justificação ou 
Disciplina, encaminhando, a seguir, o processo à autoridade competente, para o julgamento. 

b) Nas sindicâncias que apuram os elementos de convicção para promoção post mortem, invalidez permanente 
ou ato de bravura, a solução contém o encaminhamento do processo administrativo para o presidente da 
Comissão de Promoção competente. 

c)  É ressalvado ao sindicado o direito de, no curso da sindicância, constituir outro defensor a seu critério, 
excetuando os integrantes das Assessorias Jurídicas, das Corregedorias, da Assessoria de Inteligência e da 
2a Seção do Estado Maior– PM/2; 

d) Nas sindicâncias para apuração de elementos de convicção para promoção pelos critérios post mortem e 
invalidez permanente, a conclusão emitida em laudo pela JMCS subsidia e vincula a decisão da respectiva 
comissão de promoção. 

 

 
 

Questão 11 

 
A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das 
instituições militares estaduais. Sendo assim, pela Lei 2578 de 20 de abril de  2012 a carreira militar estadual é 
privativa do pessoal: 
a)  Da Reserva Remunerada 
b)  Da ativa 
c)  Reformado 
d)  Nenhuma das Alternativas 

 
 
 

Questão 12 

 
A Lei 2578 de 20 de abril de  2012 cita que as peças da sindicância devem ser escritas, numeradas e rubricadas 
pelo sindicante, obedecida a seguinte ordem cronológica: 
a) instauração; autuação; interrogatório do sindicado; citação do sindicado; defesa preliminar em três dias úteis; 

instrução; alegações finais em cinco dias úteis; solução; relatório do Sindicante; enquadramento, quando 
violada a norma sancionadora. 

b) instauração; autuação; citação do sindicado; interrogatório do sindicado; defesa preliminar em três dias úteis; 
instrução; alegações finais em cinco dias úteis; relatório do Sindicante; solução; enquadramento, quando 
violada a norma sancionadora. 

c)  instauração; citação do sindicado; autuação; interrogatório do sindicado; defesa preliminar em três dias úteis; 
instrução; alegações finais em cinco dias úteis; relatório do Sindicante; solução; enquadramento, quando 
violada a norma sancionadora. 

d) instauração; citação do sindicado; autuação; interrogatório do sindicado; defesa preliminar em três dias úteis; 
instrução; alegações finais em cinco dias úteis; solução; relatório do Sindicante; enquadramento, quando 
violada a norma sancionadora.
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Questão 13 

 
De acordo com a Lei nº 2.578, de 20 de abril de  2012  A                                         _é aplicada ao militar que: I- 
Superar em três anos as idades limites estabelecidas no inciso I do art. 123 da Lei 2578/2012; II - For julgado 
incapacitado definitivamente para a atividade militar; III)  - Estiver agregado por mais de um ano, por ter sido 
julgado incapacitado temporariamente para o serviço militar, ainda que se trate de moléstia curável; IV  - 
Considerado culpado em processo nos Conselhos de Justificação ou de Disciplina, instaurado para determinar a 
conveniência de sua permanência no serviço ativo cujo julgamento seja pela aplicação desta medida. 

 
Qual alternativa abaixo preenche a lacuna do enunciado acima de forma CORRETA: 
a) Agregação; 
b) Transferência ex officio para a reserva remunerada; 

c)  Reforma; 
d) Transferência para a reserva remunerada, a pedido. 

 

 
Questão 14 

 
De acordo com a Lei 2578 de 20 de abril de   2012, é   competente   para a instauração de Conselho de 
Justificação e de Conselho de Disciplina e para determinar o imediato afastamento do acusado do exercício de 
suas funções: 
a) O Comandante-Geral da Corporação, em relação a todos os militares estaduais; 
b) O  Secretário-Chefe  da  Casa  Militar,  em  relação  a  todos  os  militares  que  lhe  forem  funcionalmente 

subordinados; 
c)  O Corregedor-Geral em relação a todos os militares; 
d) O Comandante de Policiamento da Capital - CPC, a todos os militares subordinados. 

 
 
 

Questão 15 

 
Pela Lei 2578 de 20 de abril de  2012 a infração administrativa prescreve, desde a data do conhecimento pela 
Administração Pública da ocorrência do ato ou do fato, em: 
a) Um ano e seis meses a transgressão leve; 
b) Dois anos a transgressão média; 
c)  Três anos a transgressão grave; 
d) Quatro anos a transgressão grave; 

 
Questão 16 

 

 
No que diz respeito a gravidade das transgressões, segundo a Lei 2578 de 20 de abril de   2012, marque a 
alternativa que configure transgressão de natureza grave. 
a) Dirigir-se ao Chefe do Poder Executivo ou autoridade militar sem obediência à cadeia de comando acerca de 

assuntos institucionais; 
b) Deixar de encaminhar à autoridade competente, por via hierárquica e com presteza, documento que haja 

recebido cujo exame não seja de sua competência; 
c)  Deixar de participar, em tempo hábil, à autoridade competente a impossibilidade de comparecer a qualquer 

ato de serviço ou instrução; 
d)  Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no âmbito da Corporação. 

 

 
Questão 17 

 
No que diz respeito a gravidade das transgressões, segundo a Lei 2578 de 20 de abril de   2012, marque a 
alternativa que configure transgressão de natureza média. 
a) Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso disciplinar. 
b) Quando em serviço ou fardado, faltar aos preceitos da civilidade. 
c)  Exercer sua função de forma fraudulenta, por ato comissivo ou omissivo. 
d) Exercer ou administrar, o militar em serviço ativo, outra atividade profissional.
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Questão 18 

 
Quanto ao comportamento militar da Praça, segundo a Lei 2578 de 20 de abril de  2012, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) Mau: quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punido com mais de duas prisões. 
b) Ótimo: quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até uma detenção 
c)  Bom: quando, no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até duas prisões; 
d) Insuficiente: quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punido com até duas prisões; 

 
 
 

Questão 19 

 
Em relação ao comportamento militar, segundo a Lei 2578 de 20 de abril de   2012, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) Uma repreensão equivale a duas detenções 
b) Quatro repreensões equivalem a uma prisão; 
c)  Duas detenções equivalem a uma prisão; 
d) Uma transferência a bem da disciplina equivale a uma detenção. 

 

 
 

Questão 20 

 
As reposições e indenizações ao erário são realizadas pelos militares na conformidade da Lei. Diante disso, de 
acordo com a Lei 2578 de 20 de abril de 2012, marque a alternativa INCORRETA: 
a)  Reposição é a devolução de qualquer parcela recebida indevidamente pelo militar; 
b)  Indenização é o ressarcimento pelos prejuízos a que der causa, dolosa ou culposamente. 
c)  A reposição é feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% do subsídio do militar 
d) A reposição é  feita em  única parcela, quando constatado pagamento indevido no mês anterior ao  do 

processamento da folha. 
 

 
 

Questão 21 

 
Pela Lei 2578 de 20 de abril de 2012, no que diz respeito à estrutura geral da PMTO, podemos afirmar que: 
a) É estruturada em órgãos de direção, de apoio, de execução e especiais; 
b) É estruturada em órgãos operacionais, de apoio, de execução e especiais; 
c)  É estruturada em órgãos de ação, de execução de apoio e especiais; 
d) É estruturada em órgãos de combate, de apoio, de execução e especiais. 

 

 
 

Questão 22 
 

 

De acordo com a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, quanto às Seções do Estado Maior, 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) 6ª Seção (PM/6): responsável pelo planejamento das matérias relativas ao orçamento e às finanças 

da Corporação. 
b) 7ª Seção (PM/7) é responsável pelo planejamento de matérias relativas à gestão profissional e à 

legislação; 
c) 3ª Seção (PM/3): responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional, à 

administração e ao controle das operações policiais militares; e pelos estudos, doutrina e pesquisas 
relativas  à  preservação  da  ordem  pública,  ao  policiamento  ostensivo  e  à  padronização  de 
procedimentos operacionais da Corporação. 

d) 4ª Seção (PM/4): responsável pelo planejamento das matérias relativas à logística, à infraestrutura 

e ao controle patrimonial da Corporação;
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Questão 23 

 
Pela Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, são Órgãos de Apoio da PMTO, EXCETO: 
a) Comissão de Promoção de Oficiais – CPO. 
b) Colégios Militares. 
c)  Comissão de Promoção de Praças – CPP 

d) Academia Policial Militar Tiradentes – APMT 
 

 
Questão 24 

 

 
No que diz respeito aos Órgãos de Execução, segundo a  Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, marque 
a alternativa INCORRETA: 
a) O CP é o escalão intermediário de comando responsável pela coordenação das atividades operacionais em 

determinada região, abrangendo BPM, CIPM e atividades de policiamento especializado. 

b) O BPM é a unidade encarregada da execução das atividades de policiamento ostensivo, em determinada 

área ou  em  serviço especializado, recebendo a  respectiva denominação precedida do  numeral ordinal 

cronológico de criação. 

c)  A  disposição e  o  efetivo  de  cada  UPM  operacional se  constituem  em  função das  necessidades, das 

características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das áreas, subáreas ou setores de sua 

responsabilidade. 

d) Sempre que o policiamento exigir, podem ser criados, a critério do Chefe do Poder Legislativo, Comandos 

Regionais de Policiamento - CRP, escalões intermediários, subordinados respectivamente ao Comando de 

Policiamento da Capital - CPC e ao Comando de Policiamento do Interior – CPI; 

 
 

Questão 25 

 
De acordo com a Lei Complementar 79 de 27/04/2012, Marque a alternativa INCORRETA: 
a) Ato do Comandante Geral, pode dispor sobre a criação, transformação, extinção, denominação, localização e 

estruturação dos órgãos da PMTO, de acordo com a organização básica prevista nesta Lei  e dentro dos 

limites fixados na Lei de efetivos. 

b) O efetivo da PMTO é fixado em lei. 

c)  Respeitado o efetivo fixado em lei, cabe ao Chefe do Poder Executivo aprovar o QOD. 

d) O Comandante Geral pode utilizar, na forma da lei, o profissional civil necessário aos serviços gerais e de 

natureza técnica ou especializada. 
 

 
Questão 26 

 
Quanto à disposição de um Batalhão de Polícia Militar, em conformidade com a Lei Complementar 79 de 27 de 
abril de 2012, marque a alternativa INCORRETA: 
a) Possuir duas até seis Companhias. 

b) Cada Companhia possuir três a seis Pelotões. 

c)  Cada Pelotão possuir dois a seis Destacamentos PM-DPM ou Subdestacamentos PM-SDPM. 

d) Cada Destacamento PM ou Subdestacamento PM manter três praças no mínimo, um deles graduado. 
 
 

Questão 27 
 

 
Quanto à Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, competem aos Órgãos de Direção, EXCETO: 

a) O comando, a administração e o planejamento geral, com vistas à organização da Corporação. 

b) A execução, a coordenação, a fiscalização, o acompanhamento e o controle das matérias relacionadas aos 

profissionais em trabalho na Corporação; 

c)  O acionamento, por meio de diretrizes e ordens, dos órgãos de apoio e dos de execução; 

d) A coordenação, o controle, a fiscalização e a atuação dos órgãos de apoio e os de execução.
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Questão 28 

 
Segundo a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, marque a alternativa CORRETA: 

a) A DOF é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias 

relativas às atividades de suprimento e manutenção de material, de obras e de patrimônio. 

b) A DEIP é responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional, à administração e 

ao controle das operações policiais militares; e pelos estudos, doutrina e pesquisas relativas à preservação 

da  ordem  pública,  ao  policiamento  ostensivo  e  à  padronização  de  procedimentos  operacionais  da 

Corporação. 

c)  A DAL é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias 

relativas às atividades de administração financeira, orçamentária e contábil da Corporação. 

d)  O  NUSCIN, órgão  de  assessoramento direto  ao  Comandante Geral,  é  responsável pelas  providências 

referentes à defesa do patrimônio público no âmbito da Corporação. 
 

 
Questão 29 

 
Em consonância com a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, marque a alternativa CORRETA: 
a) O desdobramento das OM, em todos os níveis, no território do Estado do Tocantins, consta do 

Plano de Articulação, elaborado pelo Estado Maior e aprovado por ato do Comandante Geral da 
Polícia Militar. 

b) Os meios de comunicação oficial da PMTO são o Boletim Interno, o Boletim Geral e o Boletim 
Reservado; 

c)  A APMT, vinculada tecnicamente à PM/3, é responsável por formar, aperfeiçoar e especializar 
Oficiais e Praças da Corporação e de coirmãs; 

d) A Capelania Militar - CAPMIL, regulada por ato do Comandante Geral, vincula-se diretamente ao 
Comando Geral na condição de órgão de assistência religiosa aos Militares, vedada a prática 
obrigatória de qualquer culto. 

 
 

Questão 30 

 
Pela Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, a Corregedoria Geral –CORREG é órgão técnico subordinado 
ao Comandante Geral, com atuação em todo Estado. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às finalidades 
da CORREG: 
a) A execução, a coordenação, a fiscalização, o acompanhamento e o controle das matérias relacionadas aos 

profissionais em trabalho na Corporação; 
b) Assegurar a correta aplicação da lei; 
c)  Padronizar os procedimentos de Polícia Judiciária Militar e de processos e procedimentos administrativos 

disciplinares; 
d) Garantir a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina da Corporação. 

 
 

Questão 31 

 
Em conformidade com a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, considere as afirmativas abaixo: 
I - O  Estado  Maior  é  o  responsável  perante  o  Comandante  Geral  por  ações  de  planejamento,  estudo, 

orientação, coordenação, fiscalização e controle das atividades da PMTO, cabendo-lhe a formulação de 
diretrizes, ordens e normas gerais de ação do Comandante Geral no acionamento dos órgãos de apoio e de 
execução, no cumprimento de suas missões. 

II - O  Chefe  do  Estado  Maior  é  o  principal  assessor  do  Comandante  Geral,  competindo-lhe  a  direção, 
orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos do Estado Maior, cumulativamente com a função de 
Subcomandante Geral da PMTO. 

III -       O  QCG,  a  APMT  e  todos  os  Batalhões  e  Companhias  Independentes  da  PMTO  contam  com 
corregedorias locais, subordinadas aos respectivos comandantes e vinculadas tecnicamente à  Ajudância 
Geral. 

IV -       O Chefe do Estado Maior é nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo mediante indicação do 
Comandante Geral, dentre os Coronéis da ativa pertencentes ao QOPM e tem precedência funcional sobre 
os demais Policiais Militares, exceto sobre o Comandante Geral.
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Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) III e IV, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c)  I, II e IV, apenas. 
d) I, III e IV, apenas. 

 

 
Questão 32 

 
De acordo com a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, competem aos Oficiais do: 
I - QOPM: realizar o comando, a chefia e a direção dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

PMTO; 
II - QOS: realizar os serviços respectivos de cada habilitação na área da saúde além de outros encargos próprios 

da carreira militar; 
III -       QOE: exercer as  atividades técnico-administrativas inerentes a  habilitação específica e  assistência 

religiosa para os Oficiais Capelães, além de outros encargos próprios da carreira militar; 
IV -       QOA: exercer as atividades administrativas definidas no Quadro de Organização e Distribuição do 

Efetivo - QOD, além de outros encargos próprios da carreira militar; 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e II, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c)  I, II e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 

 

 
Questão 33 

 
Compete à PMTO segundo a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012: 
I - Atuar de maneira preventiva, repressiva ou dissuasiva em locais ou áreas específicas em que ocorra ou se 

presuma possível a perturbação da                                      ; 
II - Proceder, nos termos da lei, à apuração das infrações penais de competência da                                      ; 
III -       Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e executar as ações de polícia ostensiva e 

de preservação da                                          ; 
IV -       Desempenhar, nos limites de sua competência, a                                             do meio ambiente, na 

fiscalização, constatação e autuação de infrações ambientais e outras ações pertinentes, e colaborar com os 
demais órgãos ambientais na proteção do meio ambiente; 

V - Executar,  com  exclusividade,  ressalvadas  as  missões  peculiares  às  Forças  Armadas,  o  policiamento 
ostensivo fardado para prevenção e repressão dos ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as 
ações necessárias ao pronto restabelecimento da                                      _. 

 
Preenchem as lacunas acima, em ordem crescente, de forma CORRETA as palavras: 
a) ordem pública; ordem pública; polícia judiciária militar; polícia administrativa; ordem pública; 
b) ordem pública; polícia judiciária militar; ordem pública; polícia administrativa; ordem pública; 
c)  ordem pública; polícia judiciária militar; ordem pública; ordem pública; polícia administrativa; 
d) ordem pública; polícia administrativa; polícia judiciária militar; ordem pública; ordem pública; 

 

 
Questão 34 

 
 

Pela Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, é INCORRETO afirmar que: 
a) Cabe  ao  Comandante  Geral  instituir  assessorias  e  comissões,  de  caráter  temporário,  que  se  tornem 

necessárias  ao  desenvolvimento dos  serviços  da  Corporação,  desde  que  não  impliquem  aumento  de 
despesa. 

b) O  NUSCIN, órgão  de  assessoramento direto  ao  Comandante Geral,  é  responsável pelas  providências 
referentes à defesa do patrimônio público no âmbito da Corporação. 

c)  A Junta Militar Central de Saúde - JMCS, composta por Oficiais do Quadro de Saúde ou por profissionais 
civis, subordinada DSPS, é responsável pela execução das inspeções de saúde de interesse da PMTO. 

d) Os órgãos de apoio da PMTO são constituídos pelas Unidades Policiais Militares - UPM, encarregadas de 
executar as atividades-fim da Corporação em determinada área ou especialidade.
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Questão 35 

 
De acordo com a Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, competem aos órgãos de direção, EXCETO: 
a) O comando, a administração e o planejamento geral, com vistas à organização da Corporação; 
b) O acionamento, por meio de diretrizes e ordens, dos órgãos de apoio e dos de execução; 
c)  A coordenação, o controle, a fiscalização e a atuação dos órgãos de apoio e os de execução; 
d) Realizar e assessorar a atividade-meio da Corporação, atendendo às necessidades administrativas, de 

assessoramento técnico, de pessoal, de ensino e instrução. 
 

 
Questão 36 

 
Pelo Anexo Único ao Decreto nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, Sujeitam-se ao RDMETO: 
I - Os militares estaduais quando, também no meio civil, infrinjam os princípios da hierarquia, da disciplina, da 

ética, do pundonor e do decoro. 
II - Os militares estaduais designados, cedidos ou à disposição, quando alcançados pelas normas disciplinares 

inerentes ao órgão ou instituição de destino; 
III -       Os militares estaduais, matriculados em outras corporações nos cursos de habilitação, aperfeiçoamento 

superior  de  polícia  ou  bombeiro,  especialização  e  estágios,  quando  não  alcançados  pelas  normas 
disciplinares inerentes à Unidade de Ensino na qual estiverem; 

IV -       Os alunos dos cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento, superior de polícia ou bombeiro, 
especialização e estágios em instituição de ensino militar no Estado do Tocantins, ainda que pertencentes a 
outras corporações militares; 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e II, apenas. 
b) I, III e IV, apenas. 
c)  III e IV, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 

 

 
Questão 37 

 
De acordo com o Anexo Único ao Decreto nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, afirma-se: 
I -                                  : sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se 

torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados; 
II -                                  : dever do militar de pautar sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, 

em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a 
Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; 

III -                                        : valor moral e social da Instituição. Representa o conceito social dos militares que 
a compõem e não subsistem sem esse; 

IV -                                        : constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que 
se impõem para que o exercício da profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do 
bem comum, mediante a preservação da ordem pública. 

V -                                  : a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, Regulamento, normas, ordens 
superiores e disposições que fundamentam a Corporação militar estadual e coordenam o seu funcionamento 
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um de 
seus integrantes; 

 
Preenchem as lacunas acima, em ordem crescente, de forma CORRETA as palavras: 
a) Honra pessoal; Pundonor militar; Decoro da classe; Deontologia militar; Disciplina. 
b) Honra pessoal; Decoro da classe; Deontologia militar; Pundonor militar; Disciplina. 
c)  Honra pessoal; Pundonor militar; Deontologia militar; Decoro da classe; Disciplina. 
d) Honra pessoal; Deontologia militar; Pundonor militar; Decoro da classe; Disciplina. 
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Questão 38 

 
Pela Lei nº 2.578, de 20 de abril de   2012, são competentes para instaurar ou determinar a instauração de 
sindicância, e aplicar as sanções disciplinares, as seguintes autoridades, EXCETO: 
a) Corregedor-Geral; 
b) Comandante-Geral; 

c)  Secretário-Chefe Casa Militar; 
d) Chefe do Poder Legislativo. 

 

 
Questão 39 

 
Em conformidade com o Anexo Único ao Decreto nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, quanto à Sindicância, 
considere as afirmativas abaixo: 
I - As testemunhas citadas pelo ofendido ou pelo comunicante são consideradas de acusação e devem ser 

ouvidas antes das testemunhas arroladas pela defesa, limitando-se ao número máximo de três. 
II - Na fase de autuação, cabe ao sindicante promover a tomada de depoimentos, acareações, reconhecimentos, 

investigações e diligências, com o objetivo de coletar provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

III -       Em  qualquer  momento,  ainda  que  após  as  alegações  finais  de  defesa  é  permitida a  juntada  de 
documentos, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

IV -       O sindicado, o ofendido, as testemunhas de acusação e de defesa, nesta ordem, são ouvidos entre as 
oito e dezoito horas, exceto no caso de urgência inadiável, neste constará o motivo no termo. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e IV 
b) I e II 
c)  II e III 
d) III e IV 

 

 
Questão 40 

 
No Anexo  Único ao Decreto  nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, quanto à apelação no Conselho de Justificação 
ou de Disciplina, é INCORRETO afirmar que: 

a) É da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a apreciação do recurso de apelação; 

b) A interposição do recurso de apelação, em  regra, não suspende o cumprimento da respectiva sanção 
administrativa. 

c)  Da decisão da autoridade competente no Conselho de Justificação ou de Disciplina, pode o acusado, no 
prazo de dez dias úteis, interpor recurso de apelação. 

d) O cumprimento de punições privativas de liberdade, no âmbito dos Conselhos, é suspenso até a ocorrência 
da preclusão ou da decisão da apelação. 

 

 
Questão 41 

 
Do incidente de insanidade mental do sindicado, em conformidade  com o Anexo  Único ao Decreto  nº 4.994, 
de14 fevereiro de 2014, considere as afirmativas a seguir: 
I - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do sindicado, o sindicante solicita ao Comandante-Geral da 

Corporação para que o sindicado seja submetido a exame pela Junta Militar Central de Saúde – JMCS 
encaminhando os quesitos que julgue necessário serem respondidos; 

II - A partir da solicitação, a sindicância é suspensa, sem que decorram prazos, até que o sindicante receba o 
laudo  expedido pela  JMCS,  salvo  quanto às  diligências e  perícias que  possam  ser  prejudicadas pelo 
adiamento e os demais atos que independam do resultado do exame médico; 

III -       O sindicado é convocado e submetido à JMCS, que deve emitir o laudo devidamente motivado com 
prazo não superior a trinta dias ou, em casos excepcionais, no prazo arbitrado pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar do Estado do Tocantins – PMTO; 

IV -       Caso seja confirmada no laudo da JMCS a insanidade mental de caráter temporário, o sindicante nomeia 
defensor “ad hoc”, caso não haja curador ou representante constituído, para exercer a defesa do sindicado e 
dar seguimento ao processo para apurar se da conduta resultou lesão ao erário. 

 
Quanto às afirmativas, assinale o item CORRETO: 
a) Apenas uma está incorreta; 
b) Todas estão corretas; 
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c)  Apenas uma está correta. 
d) Todas estão incorretas; 
 
 

Questão 42 

 
Pelo Anexo Único ao Decreto nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, quanto à revelia na Sindicância, julgue os itens 
a seguir: 

I - Quando a revelia se der mediante citação por edital, o sindicante junta aos autos a cópia da publicação; 
II - Até o término do prazo para apresentação das alegações finais, o comparecimento do sindicado revel faz 

cessar os efeitos da revelia, não cabendo a repetição dos atos já concluídos; 
III -  O sindicado revel não será intimado para os demais atos processuais. 
IV -  A sindicância corre à revelia quando o sindicado for citado pessoalmente ou por edital e não comparecer ao 

interrogatório; 
 

Quanto aos itens, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas um está incorreto; 
b) Apenas um está correto. 
c)  Todos estão corretos; 
d) Todos estão incorretos; 

 

 
Questão 43 

 
Quanto ao Defensor no curso da Sindicância, de acordo com o   Anexo   Único ao Decreto   nº 4.994, de14 
fevereiro de 2014, julgue as afirmativas abaixo: 
I - É nomeado Defensor ad hoc ao sindicado já citado nos autos e revel quando notificados o sindicado e o 

defensor constituído, deixarem de comparecer aos atos; 
II - A  nomeação  de  Defensor  ad-Hoc    não  consta  no  termo  do  ato  ao  qual  o  Defensor  ad  hoc  está 

acompanhando; 
III -  É obrigatório ao sindicado o direito de, no curso da sindicância, constituir outro Defensor a seu critério, 

inclusive os integrantes das Assessorias Jurídicas, das Corregedorias, da Assessoria de Inteligência e da 2ª 
Seção do Estado Maior– PM/2. 

IV -       A ausência do sindicado ou de seu defensor é determinante para   o adiamento de ato do processo 
quando se tratar de oitiva, acareação e reconhecimento de coisas. 

 
Quanto às afirmativas, assinale o item CORRETO: 
a) Apenas uma está incorreta; 
b) Todas estão incorretas; 
c)  Todas estão corretas; 
d) Apenas uma está correta. 

 

 
Questão 44 

 
Pela Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, são transgressões disciplinares de natureza leve, EXCETO: 
a) Comparecer fardado em reuniões de caráter político, exceto quando em serviço; 
b) Negar-se a receber, injustificadamente, equipamento ou qualquer outro objeto que lhe seja destinado ou deva 

ficar sob sua responsabilidade; 
c)  Deixar de encaminhar à autoridade competente, por via hierárquica e com presteza, documento que haja 

recebido cujo exame não seja de sua competência; 
d) Quando em serviço ou fardado, faltar aos preceitos da civilidade; 

 

 
Questão 45 

 
De acordo com o Anexo   Único ao Decreto   nº 4.994, de14 fevereiro de 2014, quanto à Sindicância, qual 
alternativa é INCORRETA: 
a) A realização das oitivas deve respeitar o prazo mínimo de 48 horas após a citação expedida pelo escrivão, 

em dia, hora e local previamente designados. 
b) A autoridade competente pode determinar que a portaria de instauração de Sindicância, mesmo tratando-se 

de Praça, seja realizada em boletim reservado, observada a necessidade e conveniência; 
c)  A citação é efetuada pessoalmente ao sindicado, ou ao seu defensor constituído, em qualquer lugar em que 

se encontre; 
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d) O sindicado é citado por meio de mandado expedido pelo sindicante, acompanhado da cópia da portaria 
instauradora. 

 

Questão 46 

 
Pela Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, considere as transgressões disciplinares abaixo: 
I - Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo a respeitabilidade da Corporação ou de seus 

integrantes; 
II - Desconsiderar autoridade civil ou militar, ou desrespeitar qualquer agente público no exercício de suas 

funções; 
III -       Dirigir-se ao Chefe do Poder Executivo ou autoridade militar sem obediência à cadeia de comando 

acerca de assuntos institucionais; 
IV -  Chegar atrasado a qualquer ato de serviço ou de instrução, ou a solenidade para a qual tenha sido 

designado; 
V - Distribuir ou divulgar publicações, estampas ou objetos que atentem contra a disciplina ou a moral; 
VI -  Representar a Corporação ou a Unidade em que sirva sem autorização; 

 

 
Os itens I, II, III, IV, V e VI quanto à NATUREZA das transgressões disciplinares são respectivamente: 
a)  Grave; Leve; Média; Leve; Grave; Média. 
b)  Grave; Leve; Média; Média; Leve; Grave. 
c)  Grave; Média; Leve; Leve; Média; Grave. 
d)  Grave; Média; Média; Leve; Grave; Leve. 

 
Questão 47 

 
Pela  Lei nº 2.578, de 20 de abril de  2012, na Sessão Inaugural dos Conselhos de Justificação e de Disciplina, 
são realizados os seguintes procedimentos, EXCETO: 
a) Abertura de prazo de três dias úteis para apresentação de defesa preliminar; 
b) Autuação do ato de nomeação do Conselho; 
c)  Expedição do mandado de citação e intimação para comparecer à sessão de qualificação e interrogatório; 
d) Comunicação ao Comandante-Geral da Corporação da abertura do procedimento; 

 
 

Questão 48 

 
De acordo com  Anexo   Único ao Decreto   nº  4.994, de14 fevereiro de 2014, quanto aos Conselhos de 
Justificação e Disciplina é INCORRETO: 
a) Os Conselhos podem ser precedidos de sindicância ou Inquérito Policial Militar – IPM. 
b) O militar submetido a Conselho é intimado de todas as sessões, exceto da inaugural e de deliberação do 

relatório, sendo estas reservadas exclusivamente aos membros do respectivo conselho. 
c)  Em todas as sessões são lavradas atas circunstanciadas, consignando-se os trabalhos realizados, sendo 

assinadas pelos membros do Conselho e pela defesa, exceto a inaugural e a de deliberação, que é assinada 
somente pelos membros do Conselho. 

d) Os Conselhos têm o prazo de trinta dias para serem concluídos, contados a partir da sessão inaugural até a 
apresentação do relatório. 

 

 
Questão 49 

 
Pela  Lei nº 2.578, de 20 de abril de  2012, Movimentação: é a denominação genérica do ato administrativo que 
implica uma das seguintes situações: 
I -                              : é a modalidade de movimentação que lota o militar em uma OM, em decorrência de 

promoção, reversão, término de licença, conclusão ou interrupção de curso; 
II -                              : é a modalidade de movimentação, com animus de definitividade, de uma para outra OM 

ou, no âmbito de uma OM, de uma para outra fração, destacada ou não, e pode ser feita por necessidade do 
serviço ou a bem da disciplina, ou ainda por interesse próprio a requerimento do interessado; 

III -                                    :  é  a  modalidade de  movimentação, fora  do  âmbito da  OM,  em  que  a  função, 
comissão, encargo e incumbência a ser ocupado pelo militar é nela especificado; 

IV -                                    : é a modalidade de movimentação do militar para realizar curso ou estágio ou exercer 
função especificada no âmbito da OM; 

 
Preenchem as lacunas acima, em ordem crescente, de forma CORRETA, as palavras: 
a) Classificação; Transferência; Nomeação; Designação. 
b) Nomeação; Transferência; Classificação; Designação. 
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c)  Designação. Transferência; Nomeação; Classificação. 
d) Designação; Transferência; Classificação; Nomeação. 
 

 

Questão 50 

 
De acordo com a Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, cabe transferência ex officio para a reserva remunerada 

quando o militar atingir as seguintes idades limites: 
I -                                          , cinquenta e sete anos; 
II -                                          , sessenta anos; 
III -                                         , cinquenta e quatro anos; 
IV -                                         , cinquenta e oito anos; 

 
Preenchem as lacunas dos itens I, II, III e IV respectivamente: 
a) Subtenente e Sargento; Oficial Superior; Cabo e Soldado; Oficial Subalterno e Intermediário. 
b) Oficial Subalterno e Intermediário; Oficial Superior; Subtenente e Sargento; Cabo e Soldado; 
c)  Subtenente e Sargento; Cabo e Soldado; Oficial Subalterno e Intermediário; Oficial Superior. 
d) Oficial Subalterno e Intermediário. Subtenente e Sargento; Oficial Superior; Cabo e Soldado. 
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